PORUKA POVODOM POČETKA GODINE POSVEĆENOG ŽIVOTA 2015.
Vijeća Hrvatske biskupske konferencije
za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života
i
Hrvatske konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica
Poštovane redovnice, redovnici i laici posvećeni u svijetu,
drage sestre i draga braćo u Kristu!
1. Papa Franjo nas je obradovao odredivši da od 1. prosinca 2014. do 2. veljače 2016.
proslavimo Godinu posvećenog života. Kao što je već u najavi ove godine bilo rečeno, prilika
je to da se sa zahvalnošću spomenemo nedavne prošlosti, osobito razdoblja od Drugog
vatikanskog sabora, da s nadom prigrlimo budućnost svjesni da kriza kroz koju prolazi
društvo i sama Crkva dotiče u punini i posvećeni život, te da sa strašću živimo sadašnjost, u
ozračju istinskoga prijateljstva, dubokoga zajedništva, a onda i prave zaljubljenosti u Krista.
Na taj način odgovaramo i na poziv pape Franje da »iziđemo iz sebe«, da budemo »Crkva u
izlasku«, a to znači da živimo slobodu Božjega poziva. Potrebno je stoga napustiti ili
premisliti neke tradicionalne oblike i načine prisutnosti i djelovanja posvećenih osoba kako bi
se mogao udahnuti »čisti zrak Duha Svetoga, koji nas oslobađa usredotočenosti na same sebe
skrivene pod plaštom izvanjske pobožnosti lišene Boga« (Radost evanđelja, Apostolska
pobudnica o navještaju evanđelja, 24. studenoga 2013., 97).
2. U ovom se duhu dobro nadahnuti na izvornoj karizmi svake pojedine zajednice. Neke su
zajednice kroz protekle godine već obilježile značajne obljetnice. Tako je u franjevačkoj
obitelji prvi franjevački red proslavio 800. obljetnicu svojega utemeljenja, a drugi red, to jest
klarise, svojega, dok su pripadnici Franjevačkog svjetovnog reda obilježili obljetnice svojih
zaštitnika. Svjetovni instituti spomenuli su se prije dvije godine 65. obljetnice dokumenta
kojim je papa Pio XII. i službeno potvrdio stalež potpune posvete Bogu u svijetu. Isusovci su
proslavili 200. obljetnicu obnove Družbe Isusove, dok salezijanci obilježavaju 200. obljetnicu
rođenja don Ivana Bosca. Karmelićanke i karmelićani obilježit će u 2015. godini 500.
obljetnicu rođenja sv. Terezije Avilske. Dominikanci, dominikanke i cijela dominikanska
obitelj već se nekoliko godina pripremaju za proslavu 800. obljetnice potvrde svojega reda
koja će biti 2016. godine. Zasigurno bi se moglo nabrojati još važnih obljetnica zajednica
koje djeluju u našem narodu. Ove obljetnice nisu tek prigoda za sjećanje i slavlje, nego
milosni trenutak ponovnog promišljanja o vlastitim korijenima, kao i usklađivanja života
zajednice i njezinih pojedinih članova s idealima koji su nam predloženi, vodeći računa o
vremenu u kojemu živimo i zadaćama koje to vrijeme stavlja pred nas.
3. Takvo usklađivanje dovodi do »izlaska« osoba posvećenog života i čitavih zajednica iz
sebe samih, te ih otvara djelovanju Duha Svetoga. Pritom valja izbjeći opasnost da se u
sukobu između ideala i stvarnosti osporava sve što je do sada činjeno, ali i opasnost pasivnog
pristajanja uz sadašnje stanje. Krizu, koja se često očituje i kao kriza zvanja za posvećeni
život, valja shvatiti kao izazov za promjene i poziv na osobno obraćenje, ali i na zauzetije
zajedničko nasljedovanje Gospodina, zauzetiji zajednički hod kroz pustinju na putu izlaska.
Pritom je od temeljnog značenja povjerenje u Boga koji izabire, poziva i šalje. Bog je svoj
narod vodio kroz pustinju u obliku stupa od ognja i oblaka (usp. Izl 14,24). U tom oblaku
prepoznajemo oganj Duha. »Ako ponekad i hodimo u tami i mlakosti, koje bi mogle
uznemiriti naša srca (usp. Iv 14,1), neka vjera ponovno probudi sigurnost da unutar toga
oblaka nije nestalo Gospodinove prisutnosti: ona je 'oblak s dimom danju, a noću sjaj ognja
žarkoga' (Iz 4,5), te nadilazi tamu« (Ispitujte, Pismo Kongregacije za ustanove posvećenog

života i zajednice apostolskoga života, 8. rujna 2014., 3). To znači uvijek iznova s
povjerenjem kretati za Bogom i njegovim pozivom.
4. Živeći i djelujući s takvim povjerenjem redovnice, redovnici i Bogu posvećeni laici u
svijetu postaju znak Božjeg kraljevstva i u našem hrvatskom društvu opterećenu
neimaštinom, nepovjerenjem i podjelama različitih vrsta. Vjernim življenjem zavjeta oni
postaju znak vjernosti Bogu, a tako i znak svima koji nastoje živjeti predbračnu i bračnu
vjernost u društvu u kojem ona nije na velikoj cijeni. Svojim zauzimanjem za svakog čovjeka
i prepoznavanjem potreba svakoga, Bogu posvećene osobe na istaknuto mjesto stavljaju
vrijednost života i vrijednost ljudske osobe, bez obzira na njezinu pripadnost, stalež i ulogu u
društvu. Življenjem istinskoga siromaštva one mogu biti ljekovito obogaćenje društvu
opterećenu korupcijom i slijepim gomilanjem materijalnih dobara, jer svojim životom
pokazuju prema duhovnim dobrima i pravim vrijednostima. Bogu posvećene osobe znak su
»mističnoga, kontemplativnog bratstva, koje zna gledati na svetu veličinu bližnjega, koje zna
otkriti Boga u svakom čovjeku, koje zna podnositi neugodnosti zajedničkog života držeći se
Božje ljubavi, koje zna otvoriti srce Božjoj ljubavi da traži sreću drugih kao što je traži Otac
dobri« (Radost evanđelja, 92).
5. Godina posvećenog života prilika je i za cijelu Crkvu u našem narodu da još snažnije uoči
vrijednost ovog oblika života. U tome će posebnu ulogu imati i slavlja otvaranja Godine
posvećenog života koja će biti organizirana u pojedinim biskupijama. Pozivamo sve da se
uključe u Nacionalno hodočašće i susret redovnika, redovnica i Bogu posvećenih laika u
svijetu 14. ožujka 2015. u Mariji Bistrici. Posebno značenje kroz ovu godinu imat će
zasigurno i Dan posvećenog života koji vam svima već sada od srca čestitamo. Na razini opće
Crkve priprema se velik broj događanja. Izdvajamo molitveni lanac koji će se 8. prosinca
2014. održati u monaškim i kontemplativnim zajednicama u cijelome svijetu. Premda su
izabrani samostani i zajednice iz cijeloga svijeta koji će u tom molitvenom događaju
sudjelovati, potičemo osobito kontemplativne samostane u našoj domovini da taj dan obilježe
posebnom molitvom za sve Bogu posvećene osobe kao i za uspjeh nakana vezanih uz Godinu
posvećenog života.
6. Pozivamo i sve ostale redovnice, redovnike i Bogu posvećene laike u svijetu da se u
molitvenom ozračju zauzeto uključe u pripremu, obilježavanje i odgovorno življenje Godine
posvećenog života, kako bi vrijedan biser njihova poziva ponovno u našoj domovini zasjao
punim sjajem!
S tim mislima od srca vam želimo blagoslovljenu Godinu posvećenog života!
Na spomendan Prikazanja Blažene Djevice Marije u Hramu, 21. studenoga 2014.
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